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§ 3 odst. 1
písm. p)

V § 3 písm. p) se slova „1 000 hektolitrů vína 32009R0436
prodaného maloobchodníkem konečnému“ nahrazuje
slovy „750 hektolitrů vína v obalu určeném pro
spotřebitele nebo 1000 litrů sudového vína
prodaného maloobchodníkem“.

Čl. 22 písm.
c)

c) „maloobchodníky“ fyzické nebo právnické
osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská
obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína
spotřebiteli v malém množství, jež stanoví
jednotlivé členské státy s ohledem na
charakteristiky svého obchodu a distribuce,
s výjimkou těch, které používají sklepy
vybavené pro skladování, případně zařízení
pro plnění vína ve větším množství, nebo
prodávají nebalené víno v rámci ambulantního
prodeje;

§ 7 odst. 1

(1) Nová výsadba révy a opětovná výsadba révy je 32013R1308
možná pouze na základě povolení udělovaného
Ústavem podle předpisu Evropské unie110) a tohoto
zákona.
---------------------------

Čl. 62

1. Výsadba a opětovná výsadba révy
moštových odrůd zatříděných podle čl. 81
odst. 2 je možná, pouze pokud je uděleno
povolení v souladu s články 64, 66 a 68 podle
podmínek stanových v této kapitole.
2. Členské státy udělí povolení uvedené
v odstavci 1 pro konkrétní plochu vyjádřenou
v hektarech, a to na základě žádosti
producenta,
který
splňuje
objektivní
a nediskriminující kritéria způsobilosti. Udělení

110)

Čl. 62 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

takového povolení není pro producenty
zpoplatněno.
3. Povolení uvedené v odstavci 1 je platné tři
roky
ode
dne,
kdy
bylo
uděleno.
Na producenta, který nevyužije udělené
povolení v průběhu jeho platnosti, se vztahují
správní sankce podle čl. 89 odst. 4 nařízení
(EU) č. 1306/2013.
4. Tato kapitola se nevztahuje na výsadbu
nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným
účelům nebo za účelem produkce roubů,
na vinice, jejichž víno nebo výrobky z révy
vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě
v domácnosti daného vinaře, ani na plochy,
které mají být nově osázeny jako výsledek
vyvlastnění ve veřejném zájmu podle
vnitrostátního práva.
§ 8 odst. 1

(1) Žádost o udělení povolení pro novou výsadbu
32013R1308
révy podle předpisu Evropské unie111) podá žadatel
Ústavu v období od 1. ledna do 28. února příslušného
kalendářního roku.
------------------111)

Čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
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Čl. 64

1. Pokud celková rozloha plochy, k níž se
v daném roce vztahují způsobilé žádosti,
nepřesahuje rozlohu plochy vyčleněné
členským státem, všechny uvedené žádosti
se přijmou.
Pro účely tohoto článku mohou členské státy
použít jedno nebo více z těchto objektivních
a nediskriminujících kritérií způsobilosti:
a) žadatel disponuje zemědělskou plochou,
která není menší než plocha, pro kterou žádá
o povolení;
b) žadatel má odpovídající odborné znalosti
a způsobilost;
c) má se za to, že žadatel nepředstavuje
významné riziko z hlediska zneužití pověsti
daných chráněných označení původu, pokud
veřejné orgány existenci takového rizika
neprokáží;

d) v řádně odůvodněných případech jedno
nebo více z kritérií uvedených v odstavci 2,
pokud jsou uplatněna objektivním a nediskriminujícím způsobem.
2. Pokud celková rozloha plochy, na niž
se v daném roce vztahují způsobilé žádosti,
přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským
státem, povolení se udělí podle poměrného
rozdělení hektarů všem žadatelům na základě
plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali.
Povolení může být rovněž částečně nebo plně
uděleno podle jednoho nebo více z těchto
objektivních a nediskriminujících prioritních
kritérií:
a) pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy
poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku
(nové podniky);
b) oblasti, ve kterých vinice přispívají k ochraně
životního prostředí;
c) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
projektů v oblasti scelování pozemků;
d) oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními;
e) udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné
výsadby na základě ekonomického hodnocení;
f) plochy, které mají být nově osázeny, což
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti na
úrovni zemědělských podniků i na regionální
úrovni;
g) projekty, které mohou zlepšit jakost
výrobků se zeměpisným označením;
h) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
zvětšení rozlohy malých a středních
zemědělských podniků.
3. Členské státy zveřejní kritéria uvedená
v odstavcích 1 a 2, která používají, a nepro-
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dleně o nich informují Komisi.
§ 8 odst. 2

(2) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu
32013R1308
révy podle předpisu Evropské unie112), pokud celková
rozloha deklarované plochy v žádostech podaných
v příslušném kalendářním roce nepřesahuje plochu
určenou pro novou výsadbu révy v tomto
kalendářním roce.
---------------

Čl. 64
odst. 1

1. Pokud celková rozloha plochy, k níž se
v daném roce vztahují způsobilé žádosti,
nepřesahuje rozlohu plochy vyčleněné
členským státem, všechny uvedené žádosti se
přijmou.
Pro účely tohoto článku mohou členské státy
použít jedno nebo více z těchto objektivních
a nediskriminujících kritérií způsobilosti:

112)

Čl. 64 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
Čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.

a) žadatel disponuje zemědělskou plochou,
která není menší než plocha, pro kterou žádá
o povolení;
b) žadatel má odpovídající odborné znalosti
a způsobilost;
c) má se za to, že žadatel nepředstavuje
významné riziko z hlediska zneužití pověsti
daných chráněných označení původu, pokud
veřejné orgány existenci takového rizika
neprokáží;
d) v řádně odůvodněných případech jedno
nebo více z kritérií uvedených v odstavci 2,
pokud
jsou
uplatněna
objektivním
a nediskriminujícím způsobem.
32015R0561
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Čl. 6 odst. 1

1. Pokud celková plocha, k níž se vztahují
podané způsobilé žádosti, nepřesahuje plochu
vyčleněnou (plochy vyčleněné) v souladu
s čl. 2 odst. 1, členské státy udělí v plném
rozsahu povolení, o nějž producenti požádali.

§ 8 odst. 3

(3) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu 32013R1308
révy podle poměrného rozdělení v souladu
s předpisem Evropské unie113), pokud celková
rozloha deklarované plochy v žádostech podaných
v příslušném kalendářním roce přesahuje plochu
určenou pro novou výsadbu révy v tomto
kalendářním roce.
--------------113)

Čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
Čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.

Čl. 64
odst. 2

2. Pokud celková rozloha plochy, na niž se
v daném roce vztahují způsobilé žádosti,
přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským
státem, povolení se udělí podle poměrného
rozdělení hektarů všem žadatelům na základě
plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali.
Povolení může být rovněž částečně nebo plně
uděleno podle jednoho nebo více z těchto
objektivních a nediskriminujících prioritních
kritérií:
a) pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy
poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku
(nové podniky);
b) oblasti, ve kterých vinice
k ochraně životního prostředí;

přispívají

c) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
projektů v oblasti scelování pozemků;
d) oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními;
e) udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné
výsadby na základě ekonomického hodnocení;
f) plochy, které mají být nově osázeny, což
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti na
úrovni zemědělských podniků i na regionální
úrovni;
g) projekty, které mohou zlepšit jakost výrobků
se zeměpisným označením;
h) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
zvětšení rozlohy malých a středních
zemědělských podniků.
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Čl. 6
odst. 2

2. Pokud celková plocha, k níž se vztahují
podané způsobilé žádosti, přesahuje plochu
vyčleněnou (plochy vyčleněné) v souladu s čl.
2 odst. 1, členské státy použijí výběrové řízení
stanovené v příloze I.
Členské státy udělí povolení žadatelům
vybraným
podle
výsledků
uvedeného
výběrového řízení nejpozději do 1. srpna.
Pokud způsobilým žádostem nebylo plně
vyhověno, musí být žadatelé informováni
o důvodech takového rozhodnutí.

§ 8 odst. 4

(4) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu
32013R1308
révy pouze na výsadbu vinic v oblastech způsobilých
pro produkci vín s chráněným označením původu
nebo chráněným zeměpisným označením114).
------------------

Čl. 63
odst. 2

114)

Čl. 63 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013.

§ 8 odst. 5

2. Členské státy mohou
a) uplatnit na vnitrostátní úrovni nižší
procentuální podíl než procentuální podíl
stanovený v odstavci 1;
b) omezit vydávání povolení na regionální
úrovni na konkrétní plochy způsobilé pro
výrobu vín s chráněným označením původu,
na plochy způsobilé pro výrobu vín
s chráněným zeměpisným označením, nebo
na plochy bez zeměpisného označení.

(5) Při postupu podle odstavce 3 Ústav udělí žadateli 32013R1308
povolení pro novou výsadbu révy přednostně na
výsadbu vinic, které byly Ústavem na dobu nejméně
7 let schváleny k pokusným účelům nebo za účelem
produkce roubů a u nichž skončilo schválené období
pokusu nebo produkce roubů.

Čl. 64
odst. 2

2. Pokud celková rozloha plochy, na niž se
v daném roce vztahují způsobilé žádosti,
přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským
státem, povolení se udělí podle poměrného
rozdělení hektarů všem žadatelům na základě
plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali.
Povolení může být rovněž částečně nebo plně
uděleno podle jednoho nebo více z těchto
objektivních a nediskriminujících prioritních
kritérií:
a) pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy
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poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku
(nové podniky);
b) oblasti, ve kterých vinice
k ochraně životního prostředí;

přispívají

c) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
projektů v oblasti scelování pozemků;
d) oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními;
e) udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné
výsadby na základě ekonomického hodnocení;
f) plochy, které mají být nově osázeny, což
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti na
úrovni zemědělských podniků i na regionální
úrovni;
g) projekty, které mohou zlepšit jakost výrobků
se zeměpisným označením;
h) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
zvětšení rozlohy malých a středních
zemědělských podniků.
32015R0560
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Čl. 1
odst. 2

2. Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic
k pokusným účelům nebo za účelem produkce
roubů se vztahuje povinnost předchozího
oznámení příslušným orgánům. Toto oznámení
musí obsahovat veškeré relevantní informace
týkající se těchto vinic a období, během něhož
bude probíhat pokus, případně období, během
něhož se bude daná vinice využívat k produkci
roubů. Prodloužení těchto období musí být
rovněž oznámeno příslušným orgánům.
Tam, kde se má za to, že neexistují rizika
narušení trhu, mohou členské státy rozhodnout,
že v průběhu období uvedených v prvním

pododstavci je možno hrozny sklizené
na těchto vinicích a výrobky z révy vinné
získané z těchto hroznů uvádět na trh.
Na konci těchto období musí producent buď:
a) získat povolení v souladu s článkem 64
nebo 68 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro danou
vinici, aby bylo možno hrozny sklizené na této
vinici a výrobky z révy vinné získané z těchto
hroznů uvádět na trh; nebo
b) tuto vinici na vlastní náklady vyklučit
v souladu s čl. 71 odst. 1 nařízení (EU)
č. 1308/2013.
Všechny vinice určené k pokusným účelům
nebo produkci roubů vysazené před 1. lednem
2016 na základě udělení práv na novou
výsadbu musí i po tomto datu nadále splňovat
všechny podmínky stanovené pro využívání
těchto práv až do konce období daného
pokusu nebo období využívání vinice
k produkci roubů, pro která byla tato práva
udělena. Po uplynutí těchto období se použijí
pravidla stanovená v prvním a druhém
pododstavci.
32015R0560

§8
odst. 6 a 7

(6) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou
32013R1308
výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle
odstavce 5, Ústav přednostně udělí žadateli povolení
pro novou výsadbu révy na rozlohu deklarované
plochy v žádostech, která je součástí viniční tratě.
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Čl. 2
odst. 3

3. V případě, že členské státy použijí jedno
nebo více prioritních kritérií uvedených v čl. 64
odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, použijí
se pravidla uvedená v příloze II částech A až H
tohoto nařízení.

Čl. 64
odst. 2

2. Pokud celková rozloha plochy, na niž se
v daném roce vztahují způsobilé žádosti,
přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským
státem, povolení se udělí podle poměrného
rozdělení hektarů všem žadatelům na základě
plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali.

Povolení může být rovněž částečně nebo plně
uděleno podle jednoho nebo více z těchto
objektivních a nediskriminujících prioritních
kritérií:

(7) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou
výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle
odstavců 5 a 6, Ústav dále udělí žadateli povolení pro
novou výsadbu révy na rozlohu deklarované plochy
v žádostech, která není součástí viniční tratě.

a) pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy
poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku
(nové podniky);
b) oblasti, ve kterých vinice
k ochraně životního prostředí;

přispívají

c) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
projektů v oblasti scelování pozemků;
d) oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními;
e) udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné
výsadby na základě ekonomického hodnocení;
f) plochy, které mají být nově osázeny, což
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti na
úrovni zemědělských podniků i na regionální
úrovni;
g) projekty, které mohou zlepšit jakost výrobků
se zeměpisným označením;
h) plochy, které mají být nově osázeny v rámci
zvětšení rozlohy malých a středních
zemědělských podniků.
§ 8 odst. 8

(8) Odmítnutá plocha z plochy určené pro novou 32015R0561
výsadbu révy v příslušném kalendářním roce se
vyčlení v následujícím kalendářním roce jako
navýšení nad 1 % celkové plochy osázené révou
vinnou, kterou lze podle předpisu Evropské unie určit
pro novou výsadbu révy115).
------------------115

) Čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.“
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Čl. 6
odst. 3

3. Pokud udělené povolení odpovídá méně
než 50 % plochy požadované v příslušné
žádosti, může žadatel takové povolení
odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne,
kdy bylo uděleno. V takovém případě žadatel
nepodléhá správním sankcím podle čl. 62
odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013. Členské
státy mohou rozhodnout, že odpovídající

počet hektarů vyčlení během téhož roku,
nejpozději do 1. října, pro udělení povolení těm
žadatelům, jimž byla v souladu s výsledky
výběrového řízení uvedeného v odstavci 2
udělena pouze část plochy, o niž požádali,
a kteří příslušná povolení neodmítli. Členské
státy mohou rovněž rozhodnout, že tyto
hektary vyčlení v následujícím roce jako
navýšení nad 1 % celkové plochy osazené
révou podle čl. 63 odst. 1 nařízení (EU)
č. 1308/2013.
§ 9 odst. 1

(1) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu, že hodlá
32008R0555
vyklučit vinici, v období 90 až 30 dnů před zahájením
klučení. Ústav provádí kontrolu osázené plochy před
vyklučením116).
-------------116)

§9
odst. 5 a 6

Čl. 81
odst. 2

2. V případě udělování práv na opětovnou
výsadbu podle článku 92 nařízení (ES)
č. 479/2008 se plochy systematicky ověří před
vyklučením a po jeho provedení. Kontrola
se týká pozemků, na něž mají být udělena
práva na opětovnou výsadbu.
Kontrola před vyklučením zahrnuje ověření
existence dotyčné vinice.
Kontrola se provádí prostřednictvím klasické
kontroly na místě. Pokud však má daný
členský
stát
spolehlivý
aktualizovaný
elektronický registr vinic, lze kontrolu provést
administrativně a povinná kontrola na místě
před vyklučením může být omezena na 5 %
žádostí (ročně) za účelem potvrzení
spolehlivosti systému správních kontrol. Pokud
kontroly na místě odhalí významné nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo
v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně
počet kontrol na místě v průběhu daného roku
a v roce následujícím.

Čl. 66

1. Členské státy udělí povolení automaticky
těm producentům, kteří po 1. lednu 2016

Čl. 81 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

(5) Povolení pro opětovnou výsadbu révy podle 32013R1308
předpisu Evropské unie117) udělí Ústav pěstiteli na
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jeho žádost ve výměře, jako je osázená plocha
vinice, která byla vyklučena. Žádost lze podat do
konce druhého vinařského roku následujícího po
roce, v němž bylo provedeno vyklučení.

vyklučí plochy osázené révou a zažádají
o povolení. Toto povolení musí odpovídat
ploše, která se z hlediska čisté kultury rovná
vyklučené ploše. Plochy, na něž se tato
povolení vztahují, se nezapočítávají pro účely
článku 63.
2. Členské státy mohou povolení uvedené
v odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží
k vyklučení plochy osázené révou, jestliže je
toto přislíbené vyklučení provedeno nejpozději
do uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy.
3. Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje
na stejný podnik, v němž bylo provedeno
vyklučení. V oblastech způsobilých pro produkci
révy vinné s chráněným označením původu
nebo chráněným zeměpisným označením
mohou členské státy na základě doporučení
profesní organizace podle článku 65 omezit
opětovnou výsadbu na révu vinnou splňující
stejnou specifikaci týkající se chráněného
označení původu nebo chráněného zeměpisného označení jako v případě vyklučené
plochy.
4. Tento článek se nepoužije v případě vyklučení nepovolené výsadby.

(6) Na žádost pěstitele povolí Ústav opětovnou
výsadbu révy ve stejné výměře jako je osázená
plocha vinice rovněž tehdy, pokud pěstiteli současně
uloží povinnost vyklučit odpovídající dříve osázenou
plochu vinice do 4 let od vysazení nové révy118).
--------------117)

Čl. 66 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
Čl. 8 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.
118)
Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.

32015R0561

Čl. 8
odst. 1 až 3
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1. Žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu
podle čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013
lze podat kdykoli během téhož hospodářského
roku, v němž se provádí klučení. Členské státy
však mohou rozhodnout, že žádosti o povolení
pro opětovnou výsadbu lze podávat do konce
druhého hospodářského roku následujícího po
roce, v němž bylo provedeno vyklučení.
Pokud tyto lhůty nejsou dodrženy, členské
státy povolení pro opětovnou výsadbu

neudělí.
V žádostech musí být uvedena konkrétní
rozloha a umístění vyklučené plochy
(vyklučených ploch) a plochy (ploch) ve
stejném zemědělském podniku žadatele, pro
niž (něž) se žádá o povolení k opětovné
výsadbě. Pokud nebylo rozhodnuto o žádných
omezeních podle článku 7 a žadatel nepřijal
žádné závazky podle bodu 2 písm. b) částí A
a B přílohy I a části B bodu 4 a části D přílohy
II nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2015/560, mohou členské státy žadatele
osvobodit od povinnosti uvádět v žádosti
konkrétní umístění plochy (ploch), pro niž
(něž) se žádá o povolení k opětovné výsadbě.
Pokud je to vhodné pro provádění systému
povolení, mohou členské státy od žadatelů
požadovat dodatečné informace.
Členské státy udělují povolení automaticky do
tří měsíců od podání žádostí. Členské státy
však mohou rozhodnout, že pro podávání
žádostí použijí lhůtu uvedenou v článku 5
a pro udělování povolení pro novou výsadbu
lhůtu uvedenou v článku 6.
2. Pokud plocha, která má být opětovně
osazena, odpovídá stejné vyklučené ploše
nebo pokud nebylo rozhodnuto o žádných
omezeních podle čl. 7 odst. 1, lze na
vnitrostátní úrovni nebo pro některé oblasti na
území členského státu použít zjednodušený
postup. V takovém případě lze mít za to, že
povolení pro opětovnou výsadbu bylo uděleno
v den vyklučení dané plochy. Za tímto účelem
dotčený producent předloží nejpozději do
konce hospodářského roku, v němž bylo
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provedeno vyklučení, následné sdělení, které
se rovná žádosti o povolení.
3. Žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu
podle čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013
lze podat kdykoli během téhož hospodářského
roku, v němž se provádí klučení. Členské státy
však mohou rozhodnout, že žádosti o povolení
pro opětovnou výsadbu lze podávat do konce
druhého hospodářského roku následujícího
po roce, v němž bylo provedeno vyklučení.
Pokud tyto lhůty nejsou dodrženy, členské
státy povolení pro opětovnou výsadbu neudělí.
§ 9 odst. 8

(8) V oblastech způsobilých pro produkci vín 32013R1308
s chráněným označením původu nebo chráněným
zeměpisným označením povolí Ústav opětovnou
výsadbu révy pouze pro révu splňující stejnou
specifikaci týkající se chráněného označení původu
nebo chráněného zeměpisného označení jako
v případě vyklučené plochy.

Čl. 66
odst. 3

3. Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje
na stejný podnik, v němž bylo provedeno
vyklučení. V oblastech způsobilých pro
produkci révy vinné s chráněným označením
původu nebo chráněným zeměpisným
označením mohou členské státy na základě
doporučení profesní organizace podle článku
65 omezit opětovnou výsadbu na révu vinnou
splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného označení původu nebo chráněného
zeměpisného označení jako v případě vyklučené plochy.

§ 10 odst. 1

(1) Ústav z moci úřední nebo na žádost pěstitele 32013R1308
rozhodne o tom, zda bylo právo na výsadbu révy
uskutečněno v rozporu s předpisy Evropské unie110)
nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V případě zjištění
nepovolené výsadby révy Ústav v rozhodnutí
současně uloží pěstiteli povinnost do 4 měsíců od
právní moci rozhodnutí na jeho náklady vyklučit
plochy osazené révou bez povolení. Nebude-li vinice

Čl. 71

1. Producenti na vlastní náklady vyklučí plochy
osazené révou bez povolení.
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2. Pokud producenti neprovedou vyklučení do
čtyř měsíců ode dne, kdy byli informováni
o nesrovnalosti, zajistí vyklučení takové
nepovolené výsadby členské státy, a to do
dvou let od uplynutí uvedené čtyřměsíční lhůty.
Příslušné náklady ponesou dotčení producenti.

ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení
na náklady pěstitele, a to do dvou let od marného
uplynutí lhůty pro splnění povinnosti stanovené
pěstiteli podle věty druhé.
§ 14a
odst. 1 a 2

(1) Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů
čerstvých, jiných než stolní hrozny119), moštu107),
rektifikovaného moštového koncentrátu120) nebo
rmutu přivezeného z jiného členského státu
Evropské unie nebo ze třetí země, oznámí
bezprostředně po jejich příchodu do místa určení121),
nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu,
jejich množství a údaje podle odstavce 2 Ústavu
prostřednictvím Registru.

32008R0555

Čl. 83

Každý členský stát přijme všechna vhodná
opatření, která usnadní práci pracovníkům
příslušných subjektů. Zejména zajistí, aby tito
pracovníci případně v součinnosti s pracovníky
jiných útvarů, které k tomu pověří:
a) měli přístup na vinice, do zařízení pro
vinifikaci, skladování a zpracování vinařských
výrobků a k dopravním prostředkům pro tyto
výrobky;

(2) Příjemce v oznámení uvede

b) měli přístup do obchodních prostorů (nebo
skladů) a k dopravním prostředkům kohokoli,
kdo za účelem prodeje drží, uvádí na trh nebo
přepravuje vinařské výrobky nebo výrobky,
které mohou být určeny k použití v odvětví
vína;

a) své jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo,
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo
název a sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou
osobu,
b) název a adresu místa určení a identifikační číslo
provozovatele provozovny v místě určení121), pokud
jde o údaje odlišné od údajů podle písmene a),

c) mohli sestavovat soupis vinařských výrobků
a látek nebo výrobků, které mohou být použity
k jejich přípravě;

c) označení druhu vinařského produktu podle části
XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,

d) mohli odebírat vzorky vinařských výrobků
a látek nebo výrobků, které mohou být použity
k jejich přípravě, jakož i výrobků držených za
účelem prodeje, uvádění na trh nebo přepravy;

d) množství produktu,
e) údaj o provenienci122) nebo údaj o zemi původu,
jde-li o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny,
rektifikovaný moštový koncentrát a rmut,

e) se mohli seznámit s účetními údaji nebo
jinými podklady potřebnými pro kontrolu
a zhotovovat jejich opisy nebo výtahy z nich;

f) označení ročníku sklizně, moštové odrůdy,
chráněné označení původu, chráněné zeměpisné
označení nebo tradiční výraz, pokud jsou produkty
podle odstavce 1 některým z těchto údajů označeny,

f) mohli přijmout vhodná ochranná opatření pro
přípravu, držení, přepravu, označování,
obchodní úpravu a uvádění na trh vinařského
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výrobku nebo výrobku určeného k produkci
vinařských
výrobků,
je-li
odůvodněné
podezření ze závažného porušení předpisů
Společenství, zejména v případě podvodů
nebo ohrožení zdraví.

g) označení šarže produktu a
h) druh a číslo průvodního dokladu, na základě
něhož byl produkt do České republiky přepraven.
--------------119)

Příloha I část XII písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013.
120)
Příloha VII část II odst. 14 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013.
121)
§ 2 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb.
122)
Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

§ 14b

Nebalené víno z jiného členského státu Evropské
unie nebo ze třetí země musí být po příchodu na
území České republiky uskladněno po dobu 10 dnů
v místě určení121). Pokud Inspekce v této lhůtě
odebere kontrolní vzorek uskladněného vína, je
příjemce vína povinen zajistit, že kontrolované víno
bude uskladněno do sdělení výsledku rozboru.
Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína bez
zbytečného odkladu.

32008R0555

Čl. 83

Každý členský stát přijme všechna vhodná
opatření, která usnadní práci pracovníkům
příslušných subjektů. Zejména zajistí, aby tito
pracovníci případně v součinnosti s pracovníky
jiných útvarů, které k tomu pověří:
a) měli přístup na vinice, do zařízení pro
vinifikaci, skladování a zpracování vinařských
výrobků a k dopravním prostředkům pro tyto
výrobky;
b) měli přístup do obchodních prostorů (nebo
skladů) a k dopravním prostředkům kohokoli,
kdo za účelem prodeje drží, uvádí na trh nebo
přepravuje vinařské výrobky nebo výrobky,
které mohou být určeny k použití v odvětví
vína;
c) mohli sestavovat soupis vinařských výrobků
a látek nebo výrobků, které mohou být použity
k jejich přípravě;
d) mohli odebírat vzorky vinařských výrobků
a látek nebo výrobků, které mohou být použity
k jejich přípravě, jakož i výrobků držených za
účelem prodeje, uvádění na trh nebo přepravy;
e) se mohli seznámit s účetními údaji nebo
jinými podklady potřebnými pro kontrolu
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a zhotovovat jejich opisy nebo výtahy z nich;
f) mohli přijmout vhodná ochranná opatření pro
přípravu, držení, přepravu, označování,
obchodní úpravu a uvádění na trh vinařského
výrobku nebo výrobku určeného k produkci
vinařských
výrobků,
je-li
odůvodněné
podezření ze závažného porušení předpisů
Společenství, zejména v případě podvodů
nebo ohrožení zdraví.
§ 15 odst. 3

V § 15 odst. 3 se za slovo „umístěny“ vkládají slova
„snadno čitelné“ a za slovo „výrobcem“ se vkládají
slova „, údaj o provenienci122) a údaj o alergenní
složce
způsobem
stanoveným
zákonem
o potravinách123)“.
--------------122)
123)

32009R0607

Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
§ 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 55

1. Údaj o provenienci uvedený v čl. 59 odst. 1
písm. d) nařízení (ES) č. 479/2008 se uvede
takto:
a) u vín uvedených v bodech 1, 2, 3, 7 až 9, 15
a 16 přílohy IV nařízení (ES) č. 479/2008 bez
chráněného
označení
původu
nebo
zeměpisného označení, jeden z těchto údajů:
i) slova „víno z (…)“, „vyrobeno v (…)“,
nebo „výrobek z (…)“, nebo rovnocenný
výraz s doplněním názvu členského státu
nebo třetí země, na jejichž území byly
hrozny sklizeny a zpracovány na víno.
V případě přeshraničního vína vyrobeného
z určitých moštových odrůd podle čl. 60
odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 479/2008
je možno uvést pouze název jednoho či
více členských států nebo třetích zemí;
ii) slova „víno z Evropského společenství“,
nebo rovnocenný výraz, nebo „směs vín
z různých zemí Evropského společenství“
v případě vína vzniklého smícháním vín
pocházejících z několika členských států,
nebo slova „směs vín z různých zemí mimo
Evropské společenství“ nebo „směs vín
z (…)“ s doplněním názvů dotyčných třetích
zemí v případě vín vyrobených ze směsi

vín pocházejících z více třetích zemí;
iii) slova „víno z Evropského společenství“,
nebo rovnocenný výraz, nebo „víno
vyrobené v (…) z hroznů sklizených v (…)“
s doplněním názvů dotyčných členských
států v případě vín vyrobených v jednom
členském státě z hroznů sklizených v jiném
členském státě, nebo
slova „víno vyrobené v (…) z hroznů
sklizených v (…)“ s doplněním názvů
dotyčných třetích zemí v případě vín
vyrobených ve třetí zemi z hroznů
sklizených v jiné třetí zemi;
b) u vín uvedených v bodech 4, 5 a 6 přílohy
IV nařízení (ES) č. 479/2008 bez chráněného
označení původu nebo zeměpisného označení
jeden z těchto údajů:
i) slova „víno z (…)“, „vyrobeno v (…)“,
„výrobek z (…)“ nebo „sekt z (…)“, nebo
rovnocenný výraz s doplněním názvu
členského státu nebo třetí země, na jejichž
území byly hrozny sklizeny a zpracovány
na víno;
ii) slova „vyrobeno v (…)“, nebo
rovnocenný výraz s doplněním názvu
členského
státu,
v
němž
došlo
k druhotnému kvašení;
c) u vín s chráněným označením původu nebo
zeměpisným označením slova „víno z (…)“,
„vyrobeno v (…)“ nebo „výrobek z (…)“, nebo
rovnocenný výraz, s doplněním názvu
členského státu nebo třetí země, na jejichž
území byly hrozny sklizeny a zpracovány na
víno.
V
případě
přeshraničního
chráněného
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označení původu nebo zeměpisného označení
je uveden pouze název jednoho či více
členských států nebo třetích zemí.
Tímto odstavcem nejsou dotčeny články 56
a 67.
2. Údaj o provenienci uvedený v čl. 59 odst. 1
písm. d) nařízení (ES) č. 479/2008 na
etiketách hroznového moštu, hroznového
moštu v procesu kvašení, zahuštěného
hroznového moštu nebo mladého vína
v procesu kvašení musí být uveden takto:
a) „mošt z (…)“ nebo „mošt vyrobený v (….)“,
nebo rovnocenný výraz, s doplněním názvu
členského státu, jednotlivé země tvořící
součást členského státu, v němž byl výrobek
vyroben;
b) „směs z produktů různých zemí Evropského
společenství“ v případě produktů vyrobených
scelováním produktů pocházejících ze dvou
nebo více členských států;
c) „mošt vyrobený v (…) z hroznů sklizených v
(…)“ v případě hroznového moštu, který nebyl
vyroben v členském státě, v němž byly použité
hrozny sklizeny.
3. V případě Spojeného království může být
název členského státu nahrazen názvem
jednotlivé země, která je součástí Spojeného
království.
§ 20 odst. 7

V § 20 odst. 7 se slova „dále zemi původu vína nebo 32013R1308
vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo těchto
vinných hroznů bylo víno vyrobeno alespoň z 50 %“
nahrazují slovy „jestliže hrozny, ze kterých bylo
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Čl. 120
odst. 1

1. Označení a obchodní úprava výrobků
uvedených v příloze VII části II bodech 1 až
11, 13, 15 a 16 mohou zejména obsahovat
tyto nepovinné údaje:
a) ročník sklizně;

vyrobeno, pocházejí výlučně z výše stanovené
vinařské oblasti“.

b) název moštové odrůdy nebo odrůd;
c) v případě jiných vín, než jsou vína uvedená
v čl. 119 odst. 1 písm. g), údaje o obsahu
cukru;
d) u vín s chráněným označením původu nebo
chráněným zeměpisným označením tradiční
výrazy v souladu s čl. 112 písm. b);
e) symbol Unie označující chráněné označení
původu nebo chráněné zeměpisné označení;
f) údaje o určitých výrobních metodách;
g) u vín s chráněným označením původu nebo
chráněným zeměpisným označením název
jiné zeměpisné jednotky, která je menší nebo
větší než základní oblast pro označení původu
nebo zeměpisné označení.

§ 27 odst. 1

(1) Produkt může být uváděn do oběhu, pouze je-li 32002R0178
bezpečný132).
--------------132)

Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002.

Čl. 14

1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li
bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li
považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřebě.
3. Při rozhodování o tom, zda potravina je
nebo není bezpečná, se berou v úvahu
a) obvyklé podmínky použití potraviny
spotřebitelem a v každé fázi výroby,
zpracování a distribuce a
b) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně
informací na štítku nebo dalších informací
obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak
zamezit škodlivým účinkům určité potraviny
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nebo skupiny potravin na zdraví.
4. Při rozhodování o tom, zda je potravina
škodlivá pro zdraví, se berou v úvahu
a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé
nebo dlouhodobé účinky dotyčné potraviny
nejen na zdraví osoby, která ji konzumuje, ale
také na zdraví dalších generací;
b) pravděpodobné kumulativní toxické účinky;
c) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny
spotřebitelů, jeli potravina pro tuto skupinu
spotřebitelů určena.
5. Při rozhodování o tom, zda potravina není
vhodná k lidské spotřebě, se bere v úvahu
skutečnost, zda není potravina s ohledem na
své zamýšlené použití nepřijatelná pro lidskou
spotřebu z důvodu kontaminace cizorodými
nebo jinými látkami nebo z důvodu hniloby,
kažení nebo rozkladu.
6. Pokud je nebezpečná potravina součástí
dávky, šarže nebo zásilky potravin zařazených
do stejné kategorie nebo odpovídajících
stejnému popisu, předpokládá se, že všechny
potraviny v dané dávce, šarži nebo zásilce
rovněž nejsou bezpečné, pokud důkladné
šetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom,
že zbytek dávky, šarže nebo zásilky není
bezpečný.
7. Potravina, která je v souladu se zvláštními
předpisy
Společenství
upravujícími
bezpečnost potravin, se považuje za
bezpečnou z hledisek, na něž se vztahují
dotyčné předpisy Společenství.
8. Skutečnost, že potravina splňuje podmínky
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zvláštních předpisů použitelných pro tuto
potravinu, nebrání příslušným orgánům
přijímat vhodná opatření k omezení jejího
uvádění na trh nebo k jejímu stažení z trhu,
pokud existují důvody pro podezření, že
navzdory tomuto souladu není potravina
bezpečná.
9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy
Společenství, považuje se potravina za
bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními
normami vnitrostátního potravinového práva
členského státu, na jehož území je uvedena
na trh, pokud jsou tyto předpisy vypracovány
a uplatňovány, aniž jsou dotčena ustanovení
Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.
§ 27 odst. 9

(9) V průběhu období stanovených v čl. 1 odst. 2
32015R0560
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 560/2015 je možno hrozny révy vinné sklizené na
vinicích určených k pokusným účelům nebo
k produkci roubů a produkty z těchto hroznů uvádět
do oběhu.
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Čl. 1
odst. 2

2. Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic
k pokusným účelům nebo za účelem produkce
roubů se vztahuje povinnost předchozího
oznámení příslušným orgánům. Toto oznámení
musí obsahovat veškeré relevantní informace
týkající se těchto vinic a období, během něhož
bude probíhat pokus, případně období, během
něhož se bude daná vinice využívat k produkci
roubů. Prodloužení těchto období musí být
rovněž oznámeno příslušným orgánům.
Tam, kde se má za to, že neexistují rizika
narušení trhu, mohou členské státy rozhodnout,
že v průběhu období uvedených v prvním
pododstavci je možno hrozny sklizené
na těchto vinicích a výrobky z révy vinné
získané z těchto hroznů uvádět na trh.
Na konci těchto období musí producent buď:
a) získat povolení v souladu s článkem 64
nebo 68 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro danou
vinici, aby bylo možno hrozny sklizené na této

vinici a výrobky z révy vinné získané z těchto
hroznů uvádět na trh; nebo
b) tuto vinici na vlastní náklady vyklučit
v souladu s čl. 71 odst. 1 nařízení (EU)
č. 1308/2013.
Všechny vinice určené k pokusným účelům
nebo produkci roubů vysazené před 1. lednem
2016 na základě udělení práv na novou
výsadbu musí i po tomto datu nadále splňovat
všechny podmínky stanovené pro využívání
těchto práv až do konce období daného
pokusu nebo období využívání vinice
k produkci roubů, pro která byla tato práva
udělena. Po uplynutí těchto období se použijí
pravidla stanovená v prvním a druhém
pododstavci.
§ 27 odst. 14

(14) Prováděcí právní předpis stanoví pro přepravu 32009R0436
vinařského produktu134), která se uskutečňuje výlučně
na území České republiky, náležitosti a dobu
platnosti průvodního dokladu. Vzor průvodního
dokladu pro přepravu vinařského produktu, která
se uskutečňuje výlučně na území České republiky,
zveřejní ministerstvo na svých internetových
stránkách.
--------------134)

Příloha I část XII nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.
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Čl. 24
odst. 5

5. Odchylně od odstavce 1 mohou členské
státy uznat jiné průvodní doklady, včetně
dokladů vydaných na základě elektronického
postupu
stanoveného
jako
postup
zjednodušený, pokud jde o přepravu
vinařských produktů, která se uskutečňuje
výlučně na jejich území.

§ 39a odst. 1
až 3

(1) Bylo-li povolení pro novou výsadbu révy využito v 32013R1308
průběhu jeho platnosti z méně než 90 % povolené
rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek
stanovených v předpisu Evropské unie135) pokutu ve
výši

Čl. 62
odst. 3

3. Povolení uvedené v odstavci 1 je platné tři
roky ode dne, kdy bylo uděleno. Na producenta, který nevyužije udělené povolení
v průběhu jeho platnosti, se vztahují správní
sankce podle čl. 89 odst. 4 nařízení (EU)
č. 1306/2013.

Čl. 89
odst. 4

4. Aniž jsou dotčeny akty týkající se odvětví
vína přijaté na základě článku 64, uloží
členské státy v případě porušení pravidel Unie
v odvětví vína přiměřené, účinné a odrazující
správní sankce. Tyto sankce se neuloží
v případech uvedených v čl. 64 odst. 2 písm.
a) až d) a v případě, že nesplnění pravidel je
méně závažné povahy.

Čl. 71

1. Producenti na vlastní náklady vyklučí plochy
osazené révou bez povolení.

a) do 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice
nevysázené podle povolení v případě, že v daném
kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno,
bylo postupováno podle § 8 odst. 2, nebo
b) do 100 000 Kč za každý započatý hektar vinice
nevysázené podle povolení v případě, že v daném
kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno,
byla překročena celková rozloha deklarované plochy 32013R1306
v žádostech na novou výsadbu révy a bylo
postupováno podle § 8 odst. 3.
(2) Bylo-li povolení pro opětovnou výsadbu révy
využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 %
povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za
podmínek stanovených v předpisu Evropské unie135)
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý hektar
vinice nevysázené podle povolení.
(3) Bylo-li povolení pro novou nebo opětovnou
výsadbu révy využito na nejméně 90 % povolené
plochy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit pokutu ve výši
1 000 Kč za každý započatý hektar vinice
nevysázené podle povolení.
-----------------135)

Čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

§ 39a odst. 4

(4) Jestliže pěstitel nevyklučí na vlastní náklady vinici 32013R1308
osázenou v rozporu s předpisy Evropské unie110)
nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, uloží mu Ústav
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zaplatit za podmínek stanovených v předpisu
Evropské unie136) pokutu v minimální výši stanovené
v čl. 5 písm. a) až c) nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde
o systém povolení pro výsadbu révy137).
---------------

2. Pokud producenti neprovedou vyklučení do
čtyř měsíců ode dne, kdy byli informováni
o nesrovnalosti, zajistí vyklučení takové
nepovolené výsadby členské státy, a to do dvou
let od uplynutí uvedené čtyřměsíční lhůty.
Příslušné náklady ponesou dotčení producenti.
3. Členské státy informují Komisi do 1. března
každého roku o celkové rozloze ploch,
na kterých byla zjištěna nepovolená výsadba
révy po 1. lednu 2016, jakož i o rozloze ploch,
které byly v souladu s odstavci 1 a 2 vyklučeny.
4. Na producenta, který nesplní povinnost
uvedenou v odstavci 1 tohoto článku,
se vztahují sankce, které se stanoví v souladu
s článkem 64 nařízení (EU) č. 1306/2013.
5. Na plochy osazené révou bez povolení se
nesmějí uplatňovat žádná opatření vnitrostátní
ani unijní podpory.

136)

Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
137)
Čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 560/2015.
Čl. 36 písm. g) a čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení,
schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura.

32013R1306

Čl. 64

1. Pokud jde o správní sankce podle čl. 63
odst. 2, použije se tento článek v případě
nesplnění kritérií způsobilosti, závazků nebo
jiných povinností vyplývajících z uplatňování
právních předpisů v odvětví zemědělství,
s výjimkou těch, které jsou stanoveny
v článcích 67 až 78 kapitoly II této hlavy
a v článcích 91 až 101hlavy IV a těch, na které
se vztahují sankce podle čl. 89 odst. 3 a čl. 89
odst. 4.
2. Správní sankce se neuloží:
a) je-li nesplnění způsobeno vyšší mocí;
b) je-li nesplnění způsobeno zjevnými
chybami, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 6;
c)
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je-li

nesplnění

způsobeno

chybou

příslušného orgánu či jiného orgánu nebo
v případě, že osoba dotčená správní sankcí
nemohla chybu rozumným způsobem zjistit;
d) může-li dotčená osoba příslušnému orgánu
uspokojivě prokázat, že k nesplnění povinností
podle odstavce 1 nedošlo její vinou, nebo
pokud se příslušný orgán jinak přesvědčí, že
dotčená osoba nenese zavinění;
e) je-li nesplnění méně závažné povahy, a to
i v případě, že nedosahuje prahové hodnoty,
kterou určí Komise v souladu s odst. 7 písm.
b);
f) v jiných případech, kdy není uložení sankce
vhodné, jak určí Komise v souladu s odst. 6
písm. b).
3. Správní sankce lze uplatnit vůči příjemci
podpory a jiným fyzickým nebo právnickým
osobám, včetně seskupení nebo sdružení
takových příjemců nebo jiných osob, na něž se
vztahují povinnosti stanovené v pravidlech
podle odstavce 1.
4. Správní sankce mohou mít jednu z těchto
forem:
a) snížení částky podpory, která má být
vyplacena v souvislosti s žádostí o podporu
nebo s žádostí o platbu, jichž se týká
nesplnění, nebo v souvislosti s dalšími
žádostmi; pokud však jde o podporu rozvoje
venkova, tímto ustanovením není dotčena
možnost pozastavení podpory v případech,
když lze očekávat, že příjemce může
nesplnění v přiměřené době odstranit;
b) vyplacení částky vypočtené na základě
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množství nebo období dotčených nesplněním;
c) pozastavení nebo odnětí schválení, uznání
nebo povolení;
d) vyloučení z práva na účast v dotčeném
režimu podpory nebo na jeho využívání nebo
z práva na účast na dotčeném opatření
podpory či jiných opatřeních nebo na jejich
využívání.
5. Správní sankce musejí být přiměřené
a odstupňované podle závažnosti, rozsahu,
trvání a opakování zjištěného nesplnění
a nesmějí překročit tyto limity:
a) výše správní sankce podle odst. 4 písm. a)
nepřekročí 200 % částky uvedené v žádosti
o podporu nebo v žádosti o platbu; b) bez
ohledu na písmeno a), pokud jde o podporu
venkova, výše správní sankce podle odst. 4
písm. a) nepřekročí 100 % způsobilé částky;
c) výše správní sankce podle odst. 4 písm. b)
nepřekročí částku srovnatelnou s procentním
podílem uvedeným v písm. a) tohoto odstavce;
d) pozastavení, odnětí nebo vyloučení podle
odst. 4 písm. c) a d) lze uložit v maximální
délce tří po sobě jdoucích let, přičemž tuto
dobu lze v případě nového nesplnění
prodloužit.
32015R0560
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Čl. 5

Členské státy uloží finanční sankce
producentům, kteří nedodrží povinnost
stanovenou v čl. 71 odst. 1 nařízení (EU)
č. 1308/2013.
Minimální výše této finanční sankce činí:
a) 6 000 EUR na hektar, pokud producent
provede vyklučení veškeré nepovolené

výsadby do čtyř měsíců ode dne, kdy byl
informován o nesrovnalosti, jak je uvedeno
v čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013;
b) 12 000 EUR na hektar, pokud producent
provede vyklučení veškeré nepovolené
výsadby v průběhu prvního roku následujícího
po uplynutí tohoto čtyřměsíčního období;
c) 20 000 EUR na hektar, pokud producent
provede vyklučení veškeré nepovolené
výsadby po uplynutí prvního roku následujícího
po uplynutí tohoto čtyřměsíčního období.
V případě, že je roční příjem v oblasti, kde se
nacházejí dotčené vinice, odhadován na více
než 6 000 EUR na hektar, mohou členské
státy zvýšit minimální částky stanovené
v druhém pododstavci úměrně průměrnému
ročnímu příjmu na hektar odhadovanému pro
tuto oblast.
V případě, že členský stát zajistí vyklučení
nepovolené výsadby vlastními prostředky,
vypočtou se příslušné náklady, které ponese
producent podle s čl. 71 odst. 2 nařízení (EU)
č. 1308/2013, objektivně při zohlednění nákladů
na pracovní sílu, využití strojů a dopravních
prostředků, případně jiných vzniklých nákladů.
Tyto náklady budou přičteny k příslušné sankci.
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Čl. II bod 2

2. Na základě žádosti pěstitele podané do 32013R1308
31. prosince 2020 rozhodne Ústav o tom, že právo
na výsadbu uvedené v čl. 68 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 se
považuje za povolení podle § 8 nebo § 9 zákona
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vzor žádosti
zveřejní ministerstvo na svých internetových
stránkách.
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Čl. 68

1. Práva na výsadbu, která byla producentům
udělena v souladu s články 85h, 85i
nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 před
31. prosincem 2015 a která tito producenti
nevyužili a k danému datu jsou stále platná,
lze od 1. ledna 2016 převést na povolení podle
této kapitoly.
K takovému převodu se přistoupí, pokud
uvedení producenti předloží příslušnou
žádost před 31. prosincem 2015. Členské
státy mohou rozhodnout, že producentům
umožní předložit žádost o převedení práv
na povolení do 31. prosince 2020.
2. Doba platnosti povolení udělených podle
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv
na výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud
nejsou tato povolení využita, jejich platnost
skončí nejpozději 31. prosince 2018, nebo
jestliže členské státy přijmou rozhodnutí
uvedené v odst. 1 druhém pododstavci,
nejpozději 31. prosince 2023.
3. Plochy, na které se vztahují povolení udělená
podle odstavce 1, se nezapočítávají pro účely
článku 63.

Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU

32002R0178

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

32008R0555

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory,
obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.

32009R0436

Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů
pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené
v odvětví vína, v platném znění.

32009R0607

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná
označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, v platném znění.

32013R1306

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES)
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

32013R1308

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS)
č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

32015R0560

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu
révy.

32015R0561

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde systém povolení pro výsadbu
révy.
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